
 

Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita 
Ohjaamosta! Kuvassa Kuortaneen 
Ohjaamon työntekijä Jonna Hakala. 

Missä asioissa saa apua 
Ohjaamossa? 

• Työ 
• Opiskelu 
• Koulutus 
• Arki ja arjenhallinta 
• Raha ja talous 
• Terveys 
• Asuminen 
• Hyvinvointi 
• Vapaa-aika 

 
Oli se sitten iso tai pieni asia, me 
autamme! Ohjaamossa asiat etenevät. 

Ohjaamo – 
palvelupiste alle 30-
vuotiaille 

Tietoja meistä 

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille 

suunnattu matalan kynnyksen paikka, 

joka kokoaa eri palvelut saman katon 

alle. Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa ja 

ohjausta koulutukseen, työllistymiseen ja 

hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Voit 

tulla joko yksin tai kaverin kanssa, ja 

ilman ajanvarausta. Palvelu on 

maksutonta ja kaikille avointa. 

Ota yhteyttä 

Yhteyshenkilö: Jonna Hakala 
Puhelin: 0400 139813 
Sähköposti: 
ohjaamokuusiokunnat@edu.kuortane.fi 
tai jonna.hakala@edu.kuortane.fi 
Verkkosivu: 
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-
kuusiokunnat 
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Yksi ovi – monta palvelua. 

Kuortaneen Ohjaamon tilat sijaitsevat 

Kuurnan nuorisotiloissa. Kuortaneen 

Ohjaamo on avoinna torstaisin klo 14–

16 välisenä aikana. 

Ota sometilit haltuun 

  Ohjaamo Kuusiokunnat 

  ohjaamokuusiokunnat 

Sometileillä on ajankohtaista tietoa 

esimerkiksi tulevista tapahtumista ja 

asioista sekä Ohjaamossa olevista 

ammattilaisista. 

Elämässä eteenpäin – Ohjausta 
oikealle ammattilaiselle 

Ohjaamoon on helppo tulla ja kysyä mitä 

tahansa. Ohjaamosta et suoraan saa 

esimerkiksi toimeentulotukea tai 

asuntoa, mutta Ohjaamosta saat paljon 

tietoa ja tukea näidenkin asioiden 

hakemiseen. 

Onko suunta hukassa? Etkö tiedä 

mitä seuraavaksi? Tarvitsetko 

apua työhakemuksen tekoon tai 

Kelan asioihin? Ei hätää - me 

Ohjaamossa autamme! 

Ohjaamojen palvelut ja niissä 

työskentelevät ammattilaiset vaihtelevat 

jonkin verran paikkakunnittain. Osa 

ammattilaisista saattaa olla myös 

etäyhteyksien päässä.  

Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat 

esimerkiksi uraohjaaja, Kela, Te-toimisto, 

ammatinvalintapsykologi ja etsivä 

nuorisotyöntekijä. Mikäli Ohjaamon sen 

hetkinen henkilökunta ei osaa auttaa, 

sinut ohjataan oikealle ammattilaiselle. 

 

Kelan etäyhteys on aina Ohjaamossa 
saatavilla. 

Muut toimipisteet 

Ohjaamoja löytyy ympäri Suomea 

jokaisen maakunnan alueelta. 

Kuusiokuntien alueelta Ohjaamoja löytyy 

seuraavasti: 

Kuortane: Kuurnan nuorisotilat, Keskustie 

45. Avoinna torstaisin klo 14–16. 

Yhteystiedot löytyvät toiselta sivulta. 

Alavus: Torikatu 4. Avoinna torstaisin klo 12-

16. Yhteydenotot p. 040 5853258 tai 

sähköpostilla 

ohjaamo.kuusiokunnat@alavus.fi 

Soini: Nuoppari, Alajärventie 2. Avoinna 

tiistaisin klo 13–15. Yhteydenotot p. 

050 6267999 tai sähköpostilla 

ohjaamo.kuusiokunnat@soini.fi  

Ähtäri: Pop up -tapahtumia 
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